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TERE TULEMAST JEUNESSE'I 

Meil on hea meel, et olete valinud meid oma partneriks, püüdes üles ehitada oma Jeunesse'i 

äri. Täpselt nagu teie, on meie kogukonnaga liitunud tuhandeid sõltumatuid Edasimüüjaid, 

et jagada meie erakordseid tooteid oma tuttavatega ja nautida rahaliste hüvitistega 

kaasnevaid eeliseid. Ühe kõige konkurentsivõimelisema tasustamisprogrammiga oma 

tööstusharus muudab Jeunesse inimeste elusid kõikjal maailmas. 

 

TEIE JUHITE OMA SAATUST 

Rahaliste hüvitiste kava pakub teile kolme teenimisvõimaluse kategooriat: müük klientidele, 

komisjonitasud loodud meeskonnalt ja juhtimistasud..  

 

       

 

  

 

 

Te võite osaleda Jeunesse'i Rahaliste hüvitiste kavas mis tahes tasemel, mis teile sobib. Teie 

otsustate, kas soovite luua osaajalise sissetuleku jaemüügi kaudu või ehitada üles täisajalise 

äri, milles löövad kaasa pühendunud meeskonnad kõikjal maailmas. 

MEIE AINULAADNE TEENIMISMUDEL 

Me oleme ettevõte, kes investeerib iga päev sellistesse inimestesse nagu teie. Jeunesse ei ole 

vaid ettevõte, see on perekond. Ja kuna me peame perekonda kõige tähtsamaks, soovime aidata 

teid selle tee igal sammul. 

 

   
 

 

 

 

 

Randy Ray 

Asutaja ja tegevjuht 

Wendy Lewis 

Asutaja ja tegevjuht 

Scott A. Lewis 

Chief Visionäär Officer 

Maksimaalne väljamakse Jeunesse Globali Rahaliste hüvitiste väljamakse plaani kohaselt on piiratud  60% globaalsest CV-st. See 

ülempiir võib kohalduda komisjonitasudele, boonustele ja muule sissetulekule ning seda võidakse aeg -ajalt kohandada. 

 

*Vt meie terminite sõnastikku lk 13. Teie mugavuse huvides on kõik defineeritud terminid, mida on kasutatud 

käesolevas dokumendis või Jeunesse'i põhimõtetes ja protseduurides, suurtähestatud.  

MÜÜK KLIENTIDELE 

Jaemüügikasum 

Jeunesse Preferred 

Jaemüügi boonused 

MEESKONNA LOOMINE 

Meeskonna Komisjonitasud 

Vastavusboonused 

Edasimüüja säilitamise 

ergutustasu 

JUHTIMINE 

Smaragdprogramm 

Teemantprogramm 

Teemantboonuste puul 
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MÜÜGE  
JEUNESSE'I  
KVALITEETTOOTEID 
OMA 
KLIENTIDELEVENDER  
 

Teie tegevuse sisuks Edasimüüjana peaks olema Jeunesse'i toodete müük Klientidele ja 

vundamendi rajamine tulevase müügiorganisatsiooni ja sissetuleku loomiseks. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nota: Alguns dos produtos apresentados poderão não se encontrar 

disponíveis no seu mercado. 

TEIE ESIMENE SAMM KLIENTIDELE MÜÜMISEL: 
Saada Müüjaks 

Müüjana saate te osta Jeunesse'i tooteid hulgihindadega ja ka teenida komisjonitasusid 

Klientidele müügilt,* kaasa arvatud Jaemüügikasum, komisjonitasud müügilt Jeunesse'i 

Eelisklientidele ja Jaemüügi boonused. Te võite ka kaasata teisi Edasimüüjaid, kuid te ei saa 

teenida komisjonitasusid nende müügilt enne, kui olete saanud Juhiks. Müüjaks saamiseks peate 

te registreeruma ja ostma alustuskomplekti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Consulte o nosso Glossário de Termos na página 13.   

Müük Klientidele 

Jaemüügikasum 

Jeunesse Preferred 

Jaemüügi boonused 
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1. 
  

VIIS TEENIMISEKS:    

JAEMÜÜGIKASUM 

JAEMÜÜK: TOOTE MÜÜMINE = ÕNNELIK RAHAKOTT 

Kiireim viis teenimiseks pärast registreerumist on osta tooteid hulgihinnaga ja müüa neid 

jaehinnaga. Hinnavahe jääb teile. Olenemata sellest, kas te jagate oma lugu näost-näkku 

jalgpallimatšil või suunates sõpru ja pereliikmeid isiklikule Jeunesse'i veebisaidile, teenite te igalt 

müügilt 15–40%! Jaemüük on teie sissetulekute allikas, millele võite loota, kui kujundate oma 

klientide lojaalsust. Jaemüügikasum, mille te teenite veebimüügilt, makstakse välja iganädalaselt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TAGASIPÖÖRDUVAD KLIENDID = ÕNNELIKUM RAHAKOTT 

Teie Jaeklientide jaoks on Jeunesse Preferred suurepärane programm, eriti nendele, kes 

soovivad saada oma toodetelt allahindlust. Nad peavad ka nõustuma igakuiste automaatsete 

tarnetega süsteemi Jeunesse SmartDelivery™ kaudu (varem tuntud kui „Autoship“). Laske neil 

külastada oma jaetoote edasimüüja identse kujundusega veebisaiti ja seejärel registreeruda, 

et saada tooteid programmi Jeunesse Preferred hindadega. Jeunesse'i Eeliskliendina naudivad 

nad kuni 25% jaehinnast madalamat hinda igalt tellitavalt tootelt.* 

 

Jeunesse'i Eeliskliendid saavad kasu sellest, et te loote 

klientide meeskonna, kes ostavad teilt kuust kuusse, 

samal ajal kui teile makstakse iganädalaselt 

jaemüügikasumit igalt ostult. Teie poolt teenitav 

komisjonitasu on erinevus Jeunesse Preferred'i hinna ja 

hulgihinna vahel. Samuti, igal tootel, mille te müüte 

Edasimüüjana, on Commissionable Volume (CV), ning 

kõik CV-d kokku on aluseks PGV (Personal Group Volume) 

ja GV (Group Volume) arvutustele.  

 

*Ei sisalda hulgi- ega pakett-tellimusi.  
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2. 
 

 

 VIIS TEENIMISEKS: 

  JAEMÜÜGI BOONUS 
 

 

 

 

Igaühele meeldivad boonused.  

Te saate pakkuda soodushinnaga tootepakette, mis sisaldavad meie enimmüüdud toodete 

erinevaid koguseid. Teenige Jaemüügi boonust esimeselt tootepaketilt, mida müüte igale 

Kliendile, kelle olete registreerinud Jae- või Eeliskliendina, ja igalt Edasimüüjalt, kelle te 

isiklikult registreerite. 

 

Jaemüügiboonused (Retail Sales Bonus, RSB) standardpakettidel jäävad vahemikku 25–300 

$. Teie boonuse suurus sõltub tootepaketist.* Aidake oma uutel Klientidel mõista iga paketi 

komponente, et neil oleks lihtsam enda jaoks sobiv toode valida. 

 

       On võimalik, et mõned kuvatud tooted ei ole teie turul saadaval 

PAKETI LOOMINE 

Paketi loomise valik on teie Klientide jaoks suurepärane alternatiiv standardsetele 

tootepakettidele, kui nad soovivad oma esmast tellimust muuta. Jaemüügi boonuste 

protsendimäärad selle valiku jaoks põhinevad paketi koguhinnal (enne makse ja 

tarnekulusid): 

 

• 100 – 199 CV = 10%  

• 200 – 299 CV = 12% 

• 300 CV+ = 15% 

 

Näiteks, kui te müüte kliendile 150 CV-ga toote, teenite te 15 $.**  250 $ müük, mille CV on 

200, annab boonuse väärtusega 24 $. 

 

*Vaadake hinnakirja oma Joffice'is, et saada teavet saadaolevate pakettide, vastavate CV-de ja Jaemüügi boonuste 

kohta 

**Komisjonitasude ja boonuste arvutamisel kasutatakse Ameerika Ühendriikide dollareid. Teisendamine kohalikku 

valuutasse toimub selle päeva kehtiva kursi alusel, mil te oma sissetuleku maksekaardilt välja võtate.   
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LOOGE 
MEESKOND, 

KES AITAB TEIL 
MÜÜA 
JEUNESSE'I OS PRODUTOS 
JEUNESSE TOOTEID 
Toodete müümine ja komisjonitasude teenimine on teie äri aluseks. Te saate isegi rohkem 

kasu, pannes kokku sarnaselt mõtlevate 

inimeste rühma, kes jagavad ka tooteid ja 

võimalusi. Kui te pakute koolitust, siis teie 

võimalused laienevad ja te võite teenida 

Meeskonna komisjonitasusid, 

Vastavusboonuseid ja Edasimüüjate 

säilitamise ergutustasusid. Lisaks sellele, 

kui te edenete Smaragd- või 

Teemanttaseme Direktori ametikohale, 

võite osaleda Jeunesse'i programmis 

Lifestyle Rewards, edeneda 

Teemanttaseme Direktori kohale ja 

võimalik, et kvalifitseeruda ka osalemiseks 

Teemantboonuse puulis. 
 

TEIE ESIMESED SAMMUD MEESKONNA LOOMISEL 

Edene Müüjast Edasimüüjaks 

Selleks, et edeneda Müüja ametikohalt Edasimüüjaks, peate te 

koguma 100 CV-d ühes SmartDelivery kuus* oma esimesel aastal. 

Edasimüüjana kogute te mahtu müügilt Klientidele ja 

Edasimüüjatele. 
 

Edene Edasimüüjast Juhiks 

Rahaliste hüvitiste kava kõikide eeliste nautimiseks peate te 

edenema Juhi ametikohale. Juhi ametikoht saavutatakse i) 

Aktiivseks* muutumisel ja ii) vastava Kvalifikatsiooni saavutamisel 

(mis tähendab vähemalt üh e Aktiivse isiku isiklikult Edasimüüjaks 

registreerimist oma parema haru Meeskonnas ja ühe 

registreerimist vasaku haru Meeskonnas). Juhina kvalifitseerute te 

täiendavate komisjonitasude saamiseks. 

 

*Vt meie terminite sõnastikku lk 13.  

Meeskonna loomine 

Meeskonna Komisjonitasud 

Vastavusboonused 

Edasimüüja säilitamise  

   ergutustasu 

On võimalik, et mõned kuvatud tooted ei ole teie turul saadaval 
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3. 
 

 VIIS TEENIMISEKS: 

 MEESKONNA KOMISJONITASUD 

 

 
TEENIGE KOMISJONITASUSID OMA 
MEESKONNA MÜÜGILT 

Kui te loote edasimüüjate võrku, paigutatakse 

nad teie edasimüüjate Meeskonnapuusse 

parema või vasaku haru Meeskonnas. Iga 

kord, kui teie Meeskonna liige müüb toote, 

genereerivad need müügid teie jaoks Group 

Volume'i (GV) punkte. Pidage meeles, et GV 

sisaldab teie PV-d, PGV-d ja Spillover Volume'i 

(vt terminite sõnastikku). GV-d kasutatakse 

Meeskonna Komisjonitasude arvutamiseks. 

 

Kui teie meeskonnad kasvavad, teenite te GV 

punkte meeskonna poolt müüdud toodetelt. 

 

Kui üks teie Meeskondadest (vasakust või 

paremast harust) jõuab 600 GV-ni ja teine 

jõuab 300 GV-ni (ei ole oluline, kumb neist), 

teenite te 35 $ Meeskonna Komisjonitasuna, 

mida nimetatakse ka „tsükli boonuseks“. 

Meeskonna Komisjonitasud makstakse välja 

iga nädal ja need on perioodilised – te teenite 

jätkuvalt 35 $ tsükli boonusena iga kord, kui 

teie Meeskonnad koguvad 600/300 GV-d.* 

 

Te peate Kvalifitseeruma ja olema Tasustatud 

kui Juht, et teenida Meeskonna 

Komisjonitasusid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Teil tohib olla maksimaalselt 750 tsüklit nädala kohta  
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4. 
 

VIIS TEENIMISEKS: 

 VASTAVUSBOONUS 

 
MEESKONNA KASVATAMINE TASUB ÄRA 

Jeunesse usub, et teid tuleks müügimeeskonna loomise eest premeerida.. Kui te loote meeskonna, 

õpetate te nendele, kelle olete isiklikult registreerinud, kuidas müüa tooteid ja luua organisatsiooni. 

Samuti õpetate te neile, kuidas kopeerida seda, mida teete teie. Mida edukam te olete oma isiklikult 

registreeritud rühma koolitamisel (Sponsorlusliinid) Jeunesse'i toodete müümise osas, seda 

edukamad on selle rühma liikmed ja seda rohkem te teenite.  

Kui te jõuate kõrgemale 

ametikohale, premeerib Jeunesse 

teid vastavusboonustega oma 

Sponsorlusliinide koolitamiseks ja 

kasvatamiseks. Vastavusboonus 

näeb ette protsendimäära 

maksmist Meeskonna 

Komisjonitasudelt, mis on teenitud 

tasanditel 1–7 teie 

Sponsorlusliinidelt*, lähtuvalt teie 

Tasustatavast Ametikohast 

Esimene ametikoht, millel te võite teenida Vastavusboonust, on Nefriittaseme Juht. Sellel 

ametikohal võite te teenida 20% Meeskonna Komisjonitasudelt teie Edasimüüjate esimesel tasandil 

oma Sponsorlusliinidel (teie Registreerimispuu). Näiteks, kui te registreerite Natalie, Stacey ja 

Adami oma esimesel tasandil, võite teenida 20%-lise vastavusboonuse nende Meeskonna 

Komisjonitasudelt. Järgmisel ametikohal, milleks on Pärlitaseme Juht, võite teenida 20% 

Edasimüüjate esimesel tasandil oma 

Sponsorlusliinidel (teie Registreerimispuu) ja 

15% teisel tasandil. Sellele lisaks, kui te jõuate 

kõrgemale ametikohale, võite teenida 

Vastavusboonuseid oma Sponsorlusliinide 

Seitsmenda tasandi kaudu (teie 

Registreerimispuu).   

Iganädalaste Vastavusboonuste teenimiseks 

tabelis osutatud tasemetel peate te olema 

Aktiivne ja vastaval ametikohal Tasu teenima. 

*Vt meie terminite sõnastikku lk 13.  
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5. 
 

 

 VIIS TEENIMISEKS:  

EDASIMÜÜJA SÄILITAMISE 

ERGUTUSTASU 

ROHKEM EDASIMÜÜJAID = SUUREMAD PREEMIAD 

Kui te müüte tooteid viiele isiklikult registreeritud Edasimüüjale, kes kvalifitseeruvad 

SmartDelivery tarneteks selles kalendrikuus, suureneb teie esimese tasandi Vastavusboonus 

20%-lt 25%-le.  

 

Kui te müüte tooteid kümme isiklikult registreeritud Edasimüüjale, kes kvalifitseeruvad 

SmartDelivery tarneteks selles kalendrikuus, suureneb teie esimese tasandi  vastavusboonus 

30%-le.  

O pagamento do Incentivo de Retenção de Distribuidores é efetuado apenas desde que esteja 

Edasimüüja säilitamise ergutustasu makstakse, kui olete Aktiivne ja teenite Tasu Nefriittaseme 

Juhi ametikohal või kõrgemal.  

 

 

*Värskelt registreeritud edasimüüjat peetakse registreerimise kuus üheks edasimüüjaks 5-st/10-st, olenemata 

registreerumisest programmis SmartDelivery või SmartDelivery tellimuse täitmisest. Kuid seda edasimüüjat ei võeta 

arvesse, kui ta registreerib samas kuus ka uue Edasimüüja.  
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SAAGE 
PREEMIAT OMA 
JUHTIMISTEGEVUS 
EEST 
 
Jeunesse premeerib heldelt oma tippmüüjaid, kes näitavad juhiomadusi. Neid premeeritakse 

reisidega eksootilistesse kohtadesse ja komisjonitasudega globaalselt müügilt. 
 

JEUNESSE TRAVEL 
Jeunesse soovib teid premeerida ja tunnustada teie edukust oma äri loomisel. Jeunesse 
Travel võimaldab teil nautida teie pingutusi peegeldavat luksuslikku elustiili. 
 

SMARAGDPROGRAMMI KOGEMUS  

Parim muutus veelgi paremaks! Olete koos 
oma abikaasaga oodatud meie seltsis 
veetma viit päikeseküllast päeva Hawaiil 
luksuslikus Grand Wailea kuurordis. 
Nautige head veini ja sööki juhtide ja 
Ettevõtte Rajajatega ning õppige 
ekspertidelt ja juhtidelt meie eksklusiivsel 
Juhiomaduste arendamise üritusel. Selleks 
et osaleda Smaragdprogrammi* üritusel, 
peate olema Tasustatud Smaragdtaseme 
Direktorina vähemalt kolmel kuul 
aastast** ning olema Aktiivne iga kuu 
pärast Smaragdtaseme Direktori 
ametikoha saavutamist. 

TEEMANTTASEME PROGRAMM 
Nüüd on teie päralt Teemanttaseme 
elustiil! Olete selle ära teeninud ning 
soovime teid selle eest tunnustada mitte 
ainult ühel korral, vaid aastast aastasse! 

Teemanttaseme Direktorina olete koos 
oma abikaasaga oodatud meie iga-
aastasele Teemantprogrammi üritusele. 
Selle käigus külastame maailma 
eksklusiivseimaid viietärnikuurorte ja 
kogeme üheskoos uskumatuid seiklusi. 
See on tõeline unelmate elustiil – 
Jeunesse'i Teemanttaseme Direktori elu.  

Selleks et pääseda esmakordselt 
Teemanttaseme üritusele, tuleb i) olla 
Aktiivne iga kuu alates esimesest 
Teemanttaseme Direktorina Tasustamise 
kuust ja ii) saada Tasu Teemanttaseme 
Direktorina vähemalt kolmel kalendrikuul 
aasta jooksul.** 

Järgnevatel aastatel** peate te i) jääma 
Aktiivseks iga kuu alates esimesest 
Teemanttasemel töötamise kuust ja ii) 
saama Tasu Teemant- või sellest kõrgema 
taseme Direktorina vähemalt kuuel kuul 
aasta jooksul.**

*Smaragd-programmis peab osalema aastal, mil reis teeniti. 

**Aasta“ algab reisile kvalifitseerumise perioodi esimese kuuga. Teiste sõnadega, kvalifitseerumisaasta algab 1. 

novembril Smaragdprogrammi puhul ja 1. Aprill Teemantprogrammi puhul. Selleks et saaksite reisidega ühineda, 

peate kvalifitseerumiskriteeriumidele vastama vähemalt 60 päeva enne väljumiskuupäeva. Sellest, kas kriteeriumid 

on täidetud, antakse teile kirjalikult teada. Juhul kui te ei osale pärast kohustuse võtmist, nõuab Jeunesse teilt juba 

tehtud kulutuste hüvitamist. Reisid ei ole hüvitatavad ega kasutatavad teiste isikute poolt ning neid võidakse 

maksustada isikliku sissetulekuna, kui seda nõuavad kehtivad seadused ja eeskirjad. Lubatud ei ole raha asendavad 

vahendid. Reisid on mõeldud õpikogemuste pakkumiseks, meeskonnatunde loomiseks ja juhtidevaheliste sidemete 

loomiseks.  

Juhtimine 

Smaragdprogramm 

Teemantprogramm 

Teemantboonuste puul 
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6. 
 VIIS TEENIMISEKS:     

 TEEMANTBOONUSTE PUUL 
 

 

GLOBAALSE JUHTIMISTEGEVUSE EELISED 

Te võite teenida osakuid ettevõtte globaalsest müügist, kui kvalifitseerute Teemantboonuste 

puuliks. Teemantpuul hõlmab 3% ettevõtte globaalsest igakvartaalsest Commissionable 

Volume'ist. See puul jaotub kvalifitseeruvate Teemanttasemel tegutsevate isikute vahel 

vastavalt kvartali jooksul akumuleeritud osakutele. 

 

Boonuste puul arvutatakse kvartaalselt ja boonus makstakse välja osakutena, mille te teenisite 

boonuse perioodil. Teemantboonuste puulis osalemiseks peate te i) müüma tooteid kümnele 

(10) isiklikult registreeritud Edasimüüjale, kes kvalifitseeruvad SmartDelivery tarneteks kvartali 

igas kuus, ja ii) teie Kõrgeim Ametikoht peab olema Teemantaseme Direktor kvartali esimesel 

päeval või enne seda. Samuti, te peate olema osalenud kahel suuremal üritusel oma regioonis 

ja ühel üritusel teises regioonis eelneva kalendriaasta jooksul.* Kohalviibimine peab 

sisaldamama nähtavat, märkimisväärset osalemist üritustel, kaasa arvatud osalemine 

suurematel planeeritud üritustel ja kohustuslik osalemine kõigil tasemele vastavatel üritustel. 

Kvalifitseeruvateks üritusteks on Jeunesse EXPO, LEAD Jeunesse ja Jeunesse University. 

 

Te võite akumuleerida osakuid järgmiselt: 

• Üks osak antakse preemia-Tasuks 

Teemanttaseme Direktorina esmakordselt 

tegutsemise eest kvartali esimesel päeval või 

enne seda. 

• Üks osak antakse preemiaks iga kuu kohta selles 

kvartalis, mil teile maksti Tasu kui 

Teemantasemel tegutsevale isikule. 

• Üks osak antakse preemiaks Meeskonna iga 

1000 Komisjonitasu tsükli eest, mille te kvartali 

jooksul saavutate. 

• Igas kvartalis antakse preemiaks kuni üks osak 

iga isiklikult registreeritud edasimüüja eest, kes 

saab tasu Teemanttaseme Direktorina ükskõik 

millises kvartali kuus. 

• Üks osak antakse preemiaks igas kuus, mil teile 

on makstud Tasu kui Kahekordsele Teemant- või 

kõrgema taseme Direktorile. 

 

*2020. a. boonusele kvalifitseerumiseks on nõutav osalemine 2019. a.  
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JÕUDKE KÕRGEMALE AMETIKOHALE, KUI TEIE TOOTE MÜÜK KASVAB 

AMETIKOHT KVALIFITSEERIMISNÕUDED EELISED 

MÜÜJA • Allkirjastage ja esitage Edasimüüja Leping 

• Ostke Alustuskomplekt Müüjad ei akumuleeri müügimahtu 

• Ostke hulgihinnaga 

• Jaemüügikasum 

• Programmi Jeunesse Preferred 

kasum 

• Jaemüügi boonused 

EDASIMÜÜJA • Saage Müüjaks 

• Koguge 100 PV-d ühes SmartDelivery kuus ühe aasta jooksul alates 

Alustuskomplekti ostmisest. 

• Sama kui Müüja 

• Alustage müügimahu 

akumuleerimist 

 

JUHT 

JUHI AMETIKOHAD* 

• Saage Edasimüüjaks 

• Olge Aktiivne 

• Täitke täielikult Kvalifitseerimistingimused (1 isiklikult registreeritud 

Edasimüüja igas Meeskonnas) 

 

• Os mesmos de Distribuidor 

• Comissões de Equipa 

NEFRIITTASEME JUHT • Saage Tasu Juhina  

• KUI ON TÄIDETUD üks järgmistest 

o 4 isiklikult registreeritud Juhti, vähemalt üks igas Meeskonnas, VÕI  

o 8 isiklikult registreeritud Edasimüüjat, vähemalt 3 igas Meeskonnas.  

• Sama kui Juht 

• Vastavusboonuste kaks 

tasandit 

PÄRLITASEME JUHT Saage Tasu Juhina  

• KUI ON TÄIDETUD üks järgmistest 

o 8 isiklikult registreeritud Juhti, vähemalt 2 igas Meeskonnas, VÕI  

o12 isiklikult registreeritud Edasimüüjat, vähemalt 3 igas 

Meeskonnas.  

• Sama kui Juht 

• Vastavusboonuste kolm taset 

• Värav Direktori ametikohale 

SAFIIRTASEME JUHT • Saage Tasu Juhina  

• On 12 isiklikult registreeritud Juhti, vähemalt 3 igas Meeskonnas 

• Sama kui Juht 

• Vastavusboonuste kolm taset 

• Värav Direktori ametikohale 

   SAFIIRTASEME 25 • Saage Tasu Safiirtase  

• Akumuleerige Meeskonna 25 Komisjonitsüklit eelneval kalendrikuul 
• Sama kui Safiirtase 

• Eriline tunnustus 

• Eksklusiivsed üritused 

   SAFIIRTASEME 50 • Saage Tasu Safiirtase  

• Akumuleerige Meeskonna 50 Komisjonitsüklit eelneval kalendrikuul 

SAFIIRTASEME 

ELITAARNE JUHT 

• Saage Tasu Safiirtase  

• Akumuleerige Meeskonna 100 Komisjonitsüklit eelneval kalendrikuul 

 

RUBIINTASEME 

DIREKTOR 

DIREKTORI AMETIKOHT* 

• Saage  Tasu Safiirtaseme Juhina  

• Omage 2 Sponsorlusliini, igas liinis Tasu saav Safiirtaseme** Juht 

• Akumuleerige Meeskonna 200 Komisjonitsüklit eelneval kalendrikuul 

 

• Sama kui Safiirtase 

• Vastavusboonuste neli 

tasandit 

SMARAGDTASEME 

DIREKTOR 

• Saage Tasu Safiirtaseme Juhina  

• Omage 4 Sponsorlusliini, igas liinis Tasu saav Safiirtaseme** Juht 

• Akumuleerige Meeskonna 500 Komisjonitsüklit eelneval kalendrikuul 

• Sama kui Safiirtase 

• Vastavusboonuste viis tasandit 

• Smaragdprogramm 

TEEMANTTASEME 

DIREKTOR 

• Saage  Tasu Safiirtaseme Juhina  

• Omage 6 Sponsorlusliini, igas liinis Tasu saav Safiirtaseme** Juht*** 

• Koguge Meeskonna 1000 Komisjonitsüklit mis tahes eelneval 

kalendrikuul 

• Koguge Meeskonna 1000 Komisjonitsüklit praegusel kalendrikuul**** 

• Sama kui Safiirtase 

• Vastavusboonuste kuus 

tasandit 

• Teemantboonuste puul 

• Teemantprogramm 

*Juhti ja Direktori ametikohal tegutsevaid isikuid premeeritakse päeval, mil on täidetud kõik kvalifitseerimistingimused. 

**The required Paid As ranks in the Lines of Sponsorship must be “real” ranks, meaning that such ranks were earned by building an organization 

and accruing the required volume and not achieved by purchasing a product package. 

***Kui kõik tsükli nõuded on täidetud, kuid nõutavad Safiir-/Teemanttaseme juhid ei ole kvalifitseerimiskuu sulgemise hetkel Sponsorlusliinides, 

makstakse teile Tasu uuele ametikohale vastavalt, kui see nõue on täidetud enne järgmise kuu viimast päeva.   

****Kui praeguses kuus on lõpetatud ainult 500–999 tsüklit ja kõik muud nõuded on täidetud, siis tunnustatakse teid kui Teemanttaseme Direktori 

ametikohale jõudnut (ja te kvalifitseerute 1 osaku saamiseks Teemantboonuste puulist), kuid teile ei maksta Tasu kui Teemanttaseme Direktorile. 

Selliste asjaolude korral kvalifitseerute te Teemanttaseme juhiks ja teile makstakse Tasu vastavalt sellele ametikohale järgmisel kalendrikuul, 

mille vältel kogute 1000 tsüklit.  
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AMETIKOHT KVALIFITSEERIMISNÕUDED EELISED 
 

KAHEKORDSE 

TEEMANTTASEME 

DIREKTOR 

• Saage Tasu Teemanttaseme Direktorina 

• Omage 2 Sponsorlusliini, igaüks Teemanttasemega* 7 tasandil** 

• Akumuleerige Meeskonna 1500 Komisjonitsüklit eelneval kalendrikuul 

• Sama kui 

Teemanttaseme 

Direktor 

• Vastavusboonuste seitse 

tasandit 

KOLMEKORDSE 

TEEMANTTASEME 

DIREKTOR 

• Se Saage Tasu Teemanttaseme Direktorina  

• Omage 4 Sponsorlusliini, igaüks Teemanttasemega* 7 tasandil 

• Akumuleerige 2 000 000 PGV-d 1 kalendrikuu jooksul, kus maksimaalselt 500 

000 PGV-d tuleb mis tahes ühest Sponsorlusliinist 

• Omage 10 000 Aktiivset Edasimüüjat kõigis oma Sponsorlusliinides 

SmartDelivery kuus 

• Saage Tasu sellel ametikohal 2 järjestikusel kalendrikuul 

• Sama kui Kahekordse 

Teemanttaseme 

Direktor 

• 100 000 $ ühekordne 

boonus*** 

TEEMANTTASEME 

DIREKTOR 

PRESIDENDI 

TASEMEL 

• Saage Tasu Teemanttaseme Direktorina  

• Omage 6 Sponsorlusliini, igaüks Teemanttasemega* 7 tasandil 

• Akumuleerige 3 000 000 PGV-d 1 kalendrikuu jooksul, kus maksimaalselt 

500 000 PGV-d tuleb mis tahes ühest Sponsorlusliinist 

• Omage 15 000 Aktiivset Edasimüüjat kõigis oma Sponsorlusliinides 

SmartDelivery kuus 

• Saage Tasu sellel ametikohal 3 järjestikusel kalendrikuul 

• Sama kui Kahekordse 

Teemanttaseme 

Direktor 

• 250 000 $ ühekordne 

boonus**** 

TEEMANTTASEME 

DIREKTOR 

IMPERAATORI 

TASEMEL 

• Saage Tasu Teemanttaseme Direktorina  

• Omage 8 Sponsorlusliini, igaüks Teemanttasemega* 7 tasandil 

• Akumuleerige 4 000 000 PGV-d 1 kalendrikuu jooksul, kus maksimaalselt 

500 000 PGV-d tuleb mis tahes ühest Sponsorlusliinist 

• Omage 20 000 Aktiivset Edasimüüjat kõigis oma Sponsorlusliinides 

SmartDelivery kuus 

• Saage Tasu sellel ametikohal 3 järjestikusel kalendrikuul 

• Sama kui Kahekordse 

Teemanttaseme 

Direktor 

• 500 000 $ ühekordne 

boonus***** 

KROONITEEMANDI 

TASEME DIREKTOR 
• Saage Tasu Teemanttaseme Direktorina  

• Omage 10 Sponsorlusliini, igaüks Teemanttasemega* 7 tasandil 

• Akumuleerige 5 000 000 PGV-d 1 kalendrikuu jooksul, kus maksimaalselt 

500 000 PGV-d tuleb mis tahes ühest Sponsorlusliinist 

• Omage 25 000 Aktiivset Edasimüüjat kõigis oma Sponsorlusliinides 

SmartDelivery kuus 

• Saage Tasu sellel ametikohal 6 järjestikusel kalendrikuul 

• Sama kui Kahekordse 

Teemanttaseme 

Direktor 

• 1 000 000 $ ühekordne 

boonus***** 

 

*The required Paid As ranks in the 

Lines of Sponsorship must be “real” 

ranks, meaning that such ranks 

were earned by building an 

organization and accruing the 

required volume and not achieved 

by purchasing a product package. 

**Kui ühte Teemanttasemel 

tegutsevat isikut on sellele 

ametikohale jõudmise eest 

tunnustatud, kuid ta ei ole 

Teemanttasemele vastavat Tasu saanud, kuigi muidu ta täidab kõiki muid nõudeid, siis tunnustatakse teda 

Kahekordsel Teemanttasemel tegutseva isikuna, kuid talle ei maksta Kahekordsele Teemantasemele vastavat tasu. 

***Ühekordne boonus, mis makstakse välja järgmisel suurel korporatiivüritusel ja antakse üle laval.  

****Makstakse välja 12-kuulise periood vältel. 

*****Makstakse välja 24-kuulise periood vältel.  



13 
 

Terminite sõnastik
AKTIIVNE: Pärast Edasimüüja ametikohale jõudmist jääte te 

SmartDelivery kuu vältel Aktiivseks, kui lisate 60 PV-d 

klientidele müügi või isiklike ostude kaudu.* Kui te ei jää 

SmartDelivery kuu vältel Aktiivseks, lähtestatakse mis tahes 

kogutud punktid komisjonitasude arvutamisel nullile. Neid 

punkte ei saa taastada.. Te saate oma Aktiivse oleku uuesti 

taastada pärast eelnimetatud nõuete täitmist. 

AUTO-ENVIO: Vt Smart Delivery. 

COMMISSIONABLE VOLUME (CV): Tagamaks toodete 

konkurentsivõimelist hinnastamist, määratakse igale 

Jeunesse'i tootele punktiväärtus, mis on tuntud kui 

Commissionable Volume (millele mõnikord viidatakse kui 

„punktidele“). Komisjonitasud, mida te teenite 

Finantshüvitiste kava kaudu, põhinevad nende punktide 

akumuleerimisel. CV-d hakkavad kogunema siis, kui te 

edenete Müüjast Edasimüüja positsioonile. CV-d 

akumuleeruvad jätkuvalt seni, kuni te jääte Aktiivseks. Vt 

joonist 1.Komisjonitasud, mida te teenite Finantshüvitiste 

kava kaudu, põhinevad nende punktide akumuleerimisel. CV-

d hakkavad kogunema siis, kui te edenete Müüjast 

Edasimüüja positsioonile. CV-d akumuleeruvad jätkuvalt seni, 

kuni te jääte Aktiivseks. Vt joonist 1.Jeunesse'i tootele 

punktiväärtus, mis on tuntud kui Commissionable Volume 

(millele mõnikord viidatakse kui „punktidele“). 

Komisjonitasud, mida te teenite Finantshüvitiste kava kaudu, 

põhinevad nende punktide akumuleerimisel. CV-d hakkavad 

kogunema siis, kui te edenete Müüjast Edasimüüja 

positsioonile. CV-d akumuleeruvad jätkuvalt seni, kuni te jääte 

Aktiivseks. Vt joonist 1. 

EELISKLIENT: SmartDelivery tarneks registreeritud klient, 

kes ostab teie identse kujundusega veebisaidilt 

soodushinnaga tooteid. Pärast 30. septembrit 2018 ei 

paigutata uusi eeliskliente enam kummassegi puusse. 

Eelistatud kliendid peavad SmartDelivery'is osalema. 

GROUP VOLUME (GV): Group Volume on maht, mis 

genereeritakse müügilt teie kahes meeskonnas, see sisaldab 

PV, PGV ja Spilloveri mahtu. Vt joonist 1 

HULGIMÜÜGI KLIENT: Edasimüüja, kes ostab tooteid 

ainult isiklikuks tarbimiseks, on Hulgimüügi klient. 

IGA-AASTANE PIKENDAMINE: Iga-aastane 

pikendamistasu on 19.95 $, et katta virtuaalse 

Ärihaldussüsteemiga seotud kulusid. Ent kui te kogute 

aasta jooksul 360 CV-d isiklikelt SmartDelivery™ 

tellimustelt ja ei ole ostnud Alustuskomplekti 

reklaamikampaania käigus, siis Iga-aastast 

pikendamistasu ei võeta. Vastasel juhul peate te maksma 

Iga-aastase pikendamistasu. 

ISIKLIK MÜÜGIMAHT (PERSONAL VOLUME, PV): 

isiklik müügimaht genereeritakse teie edasimüüja identse 

kujundusega veebisaidilt Klientidele müüdud toodete CV-

lt või teie isiklikelt ostudelt.  Liigne PV reegel: Kui PV-

de kogusumma SmartDelivery tellimustelt on ühes 

SmartDelivery kuus suurem kui 60, ja juhul kui 

SmartDelivery tellimus töödeldakse 7 päeva jooksul alates 

teie SmartDelivery kuu alguskuupäevast, kantakse PV-d, 

mis on kogunenud müügilt jae- ja eelisklientidele ja teie 

isiklikelt ostudelt, nõrgemale Meeskonnale. Nõrk 

Meeskond on Meeskond, kelle GV punktide arv 

SmartDelivery kuu lõpus on kõige väiksem. See reegel 

kehtib ainult juhul, kui üleliigsed PV-d pärinevad kindlast 

SmartDelivery tellimusest, mis on järjekorras 

(automaatsed tellimused mis ei ole keskkontoris käsitsi 

esitatud). Erand: ürituste PV. Lisaks sellele, üleliigseid 

PV-sid üritustel ostetud toodetelt või pakettidelt ei kanta 

üle nõrgale Meeskonnale. Arvestage ka seda, et PV-d 

põhipaketi müügist teie värskelt registreeritud 

Edasimüüjale aitavad täita ka teie Aktiivsuse nõuet, kuid 

PV-sid ei võeta arvesse, kui see värskelt registreeritud 

Edasimüüja müüb põhipaketi oma värskelt registreeritud 

Edasimüüjale samas SmartDelivery kuus. 

Joonis 1  igale tootele määratakse CV väärtus, mida 
kasutatakse PV, PGV, ja GV arvutamiseks. Aktiivse oleku 
tagamiseks on nõutav PV. PGV genereeritakse teie 
Registreerimispuus. GV sisaldab PV, PGV ja Spilloveri 
müügimahtu teie Meeskondadelt ja seda kasutatakse 
Meeskonna Komisjonitasude arvutamiseks. 



14 
 

 

 

JAEKLIENT: Klient, kes ostab jaehinnaga teie identse 

kujundusega veebisaidilt või otse teilt. 

JOFFICE: Te saate virtuaalse ärihaldussüsteemi osana 

oma Alustuskomplektist, mis sisaldab kõike, mida te 

vajate oma Jeunesse'i veebipoe käivitamiseks. Selle 

võimsa süsteemi kaudu saate jälgida oma globaalset 

äritegevust, häälestada rakendust SmartDelivery, 

genereerida haldusaruandeid, osta tooteid, saada 

juurdepääsu komisjonitasude teabele ja teha palju muud. 

KVALIFITSEERUMINE või KVALIFITSEERITUD: Kui teil 

on üks Aktiivne Edasimüüja nii parema kui ka vasaku haru 

Meeskonnas, siis te Kvalifitseerute. See annab teile loa Juhi 

ametikohale edenemiseks, kui olete Aktiivne. 

KLIENDID: See hõlmab Jae-, Eelis- ja Hulgikliente. 

KÕRGEIM SAAVUTATUD AMETIKOHT: kõrgeim üldse 

saavutatud ametikoht. 

MEESKOND JA MEESKONNAPUU: Teie Meeskonnapuu on 

organisatsiooniline struktuur, mis sisaldab värskelt 

registreeritud Edasimüüjaid, kes on paigutatud 

Meeskonnapuusse teie parema või vasaku haru 

Meeskondade alumises osas. Teie Ülaliini poolt registreeritud 

uued Edasimüüjad paigutatakse ka alumisse osasse ühes teie 

Meeskondadest, mille kohta kasutatakse nimetust Spillover, 

CV toodete müügilt Meeskonnapuus teisendatakse GV-ks, et 

arvutada Meeskonna Komisjonitasusid. Vt joonist 1. 

PERSONAL GROUP VOLUME (PGV): Personal Group 

Volume on CV, mis on genereeritud teie Sponsorlusliinide 

kaudu ja müügilt teie Klientidele. See ei sisalda Spilloveri 

mahtu. PGV-sid, mis on saadud müügilt teie 

Registreerimispuus, kasutatakse teatud 

reklaamikampaaniate arvutamiseks. Vt joonist 1. 

REGISTREERIMISPUU: Igas teie Sponsorlusliinis 

asuvad Edasimüüjad paiknevad teie Registreerimispuus. Nende 

müügitegevuselt saadud PGV-sid kasutatakse teatud 

reklaamikampaaniate arvutamiseks. Vt joonist 2. 

 

 

SAADUD TASU või TASU VASTAVALT 

AMETIKOHALE: Selleks, et saada tasu vastavalt 

ametikohale (nt Rubiintaseme Direktorina), peate olema Aktiivses 

olekus ja vastama selle ametikoha nõuetele. 

SPONSORLUSLIIN: Iga teie poolt isiklikult registreeritud 

Edasimüüja paneb aluse uuele Sponsorlusliinile teie 

Registreerimispuus. Sponsorlusliin kasvab, kui see Edasimüüja 

registreerib teisi Edasimüüjaid ja need Edasimüüjad 

registreerivad teisi. See protsess jätkub piiramatult järgmiste 

tasemeteni; puudub piirang sellele, kui palju Sponsorlusliine te 

saate luua. Vt joonist 2. 

SMARTDELIVERY: (varem tuntud kui Autoship või 

Convenience Plan): Kui te eelistate saada korduvaid tellimusi, 

võite registreerida SmartDelivery tarneteks. Jeunesse võtab iga 

kuu teie krediitkaardilt vajaliku summa ja saadab tooted teie poolt 

nimetatud isikule. 

SMARTDELIVERY KUU: See on periood, mille vältel te 

vastutate oma PV ja ametikohaga seotud nõuete täitmise eest. 

Periood algab selle kuu päeval, mil te ostsite oma esmase paketi 

või edenesite Edasimüüja ametikohale, ja lõpeb keskööl EST 

ajavööndi kohaselt päeval, mis eelneb järgmisele kuule. Näiteks, 

kui te jõuate Edasimüüja ametikohale 20. mail, algab teie 

SmartDelivery kuu sel päeval ja lõpeb 19. juunil keskööl EST 

ajavööndi kohaselt. Arvestage samuti, et kui teie SmartDelivery 

kuu algab 28., 29., 30. või 31. kuupäeval, siis me kohandame 

alguskuupäeva tagasiulatuvalt mõne päeva võrra, et arvestust 

lühemate kuude järgi kohandada. Klienditeenindusest saate 

teavet täpse kuupäeva kohta. Kui te lähete hiljem üle suuremale 

paketile, algab uus SmartDelivery kuu selle ostu sooritamise 

kuupäevast. 

SPILLOVER: Teie Meeskonnapuu Ülaliini paigutatud 

edasimüüjate kohta kasutatakse terminit Spillover. Nende müük 

sisaldub teie GV-s. Vt joonist 2. 

ÜLALIIN: Hõlmab Edasimüüjat, kes teid algselt registreeris, 

ja igaühte, keda sponsoreeriti enne teid selles Sponsorlusliinis. 
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Joonis 2 Registreerimispuu: Te olete isiklikult registreerinud Edasimüüjad A–D, kellest igaüks käivitab Sponsorlusliini teie 
Registreerimispuus. Edasimüüja B on registreerinud Edasimüüjad Bx–Bz, kes on teisel tasandil teie Sponsorlusliinis. Edasimüüjad Bx–Bz 
käivitavad samuti B Sponsorlusliinid. D1 on niisiis teie 2. tasandil. By1 on teie 3. tasandil. 
 
Meeskonnapuu: Teie isiklikult registreeritud Edasimüüjad paigutatakse vahelduvalt automaatselt teie vasaku ja parema haru 
Meeskondadesse (või neid saab käsitsi kohandada, muutes luku asukohta teie isikliku profiili sätetes keskkontoris). Kuni Safiirtaseme 
saavutamiseni peate te paigutama uued Edasimüüjad oma välimiste vasak- ja parempoolsete harude Meeskonda.  
 
Selles näites on jae- ja eeliskliendid paigutatud puudest väljapoole. Edasimüüjad A–D ja teie Eeliskliendid paigutatud teie 
Meeskonnapuusse. Edasimüüjad 1–4 on paigutatud teie Meeskonnapuusse teie ülaliini poolt ja nemad moodustavad Spilloveri.  Meeskonna 
Komisjonitasud arvutatakse teie Meeskonnapuust. 
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